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Abstract 

This thesis presents a research of Swedes view on sex tourism in Thailand. This research is 

showing how Swedes sees sex tourism in Thailand and what kind of thoughts they have about 

it. This research also shows the Swedish view on sex tourism in Thailand and how it differs 

from the view of the Swedish media and their opinion about the subject. Furthermore, this 

research shows that the view of this subject differs depending on the respondents’ experience 

of travelling in Thailand. 

It becomes more important to study this subject with increasingly numbers of Swedes 

travelling to Thailand and more people find a partner in the country. This has led to a growing 

minority of Thai people in Sweden, which has to live with the prejudices of the Swedes. That 

is why it is so important to show what this prejudices are and why they exist. This topic is 

rather hard to study because of the sensitivity of the subject as well as people’s fixed opinions 

regarding this subject. It is easy to make politics of the subject because of these strong 

opinions, but we have tried to stay away from these already fixed opinions and instead tried to 

observe other peoples fixed opinions and how these fixed opinions effecting Thai women 

living in Sweden. It is important to understand how people’s prejudices affect the view of a 

country especially when it comes to tourism development.             
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 “It is a historical fact to recognize that prostitution had existed and was 

institutionalized before the arrivals of the Chinese, the G.I., and lately the 

tourist. What had happened was not, in my opinion, the simple corruption 

of innocent native maidens into sinful prostitutes by the vicious foreign 

man. All he did was introduce an additional demand into the existing 

situation, whereupon the internal economic pressure and the laws of supply 

and demand took over.” (Hantrakul, 1983, p. 245) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Prior to 1905 prostitutes were recruited from the slave market, working 

under brothel keepers and liable for tax. The abolition of slavery in 1905 

resulted in a sudden growth of prostitution as a large number of former 

freshly-freed slave women became prostitutes. It is also possible that these 

were joined by slave wives. Slave wives were distinct from slave women in 

that a slave wife was completely monopolized by her husband whereas a 

slave woman would have to entertain other men as well if ordered by her 

master.” (Hantrakul, 1983, p. 193) 
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1. Inledning  

Thailand har sedan många år tillbaka ett ryckte om att vara en sexdestination. Turism och 

prostitution har på ett unikt sätt smällt ihop i vissa områden så som Pattaya, Patong samt Pat 

Pong, Nana Plaza och Soi Cowboy i Bangkok. Här blandas sexturister med barnfamiljer och 

andra turister på jakt efter biliga piratkopior av designer kläder, vilket gör att dessa områden 

innehåller en unik mix av olika turister. Därför är sexturismen mer synlig i Thailand jämfört 

med andra destinationer runt om i världen. (Wawer, m.fl. 1996)  

Detta har lett till missuppfattningen att västerländska sexturister står för en majoritet av 

sexindustrin i landet. Enligt en undersökning har 88 % av thailändskamän nytjat en 

sexarbetares tjänster, vilket visar att thailändskamän står för en betydligt större del av 

marknaden. (Ibid)  

Prostitution är inget nytt fenomen som har blivit importerat från västvärlden. Redan på 1400-

talet var det vanligt bland den thailändska aristokratin att män tog sig konkubiner eller flera så 

kallade mia nois, vilket är thai och betyder mindre fru. Detta är än i dag är vanligt bland rikare 

män. (Brown, 2000)  

Under 1600- och 1700- talet var det vanligt att kinesiska kvinnor skickades till Thailand 

(Siam) för att arbeta i landets bordeller. Dessa bordellers klientel bestod till största delen av 

ogifta kinesiska gästarbetare. Senare under 1880- talet importerades främst japanska kvinnor 

till de thailändska bordellerna. (Ibid)  

Det var först under Vietnamkriget som sexindustrin i Thailand började rikta sig till 

västerländska män. Amerikanska armen hade flera militärbaser i landet, bland annat i Korat 

och den lilla sömniga fiskebyn Pattaya. Under kriget skickades amerikanska soldater till 

Thailand på så kallad R & R som står för rest and rekreation (vila och rekreation). (Ibid) 

Dessa resor fick snabbt smeknamnet I & I som är en förkortning av intercourse and 

intoxication vilket på svenska betyder samlag och berusning. Detta var den huvudsakliga 

sysslan under dessa permissioner. Det var under denna period som många sexdestinationer 

växte fram runt platser där soldater var stationerade. (Ibid)  

Under denna period fick Pattaya ett ryckte som sexdestination och utvecklades från en liten 

sömnig fiskeby som den en gång var. Efter Vietnamkrigets slut år 1975 återvände många av 

de amerikanska soldaterna hem vilket ledde till en kris i den thailändska sexindustrin. De 

lyckades ersätta den förlust av inkomst som de amerikanska soldaterna stod för genom att 
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locka till sig västerländska sexturister istället. Detta har gjort att ställen som Pattaya och 

Patong fortfarande är stora sexdestinationer. (Ibid)  

 

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att ge en bild av hur svenskar ser på sexturismen i Thailand. Att 

öka förståelsen hur bilden av sexturism påverkar svenskars villighet att resa till landet samt 

synliggöra bilden som finns av landet för att kunna förbättra den. För att uppfylla syftet har vi 

ställt upp tre forskningsfrågor för att försöka svara på detta. Dessa forskningsfrågor är:  

 

 Hur ser den allmänna svenska synen på sexturism i Thailand ut? 

 

 Skiljer sig synen på sexturism i Thailand mellan olika svenska grupper beroende på 

vad de har för erfarenheter från Thailand? Om så på vilket sätt? 

 

 Skiljer sig svenska Thailandsresenärers syn på sexturism jämfört med synen hos 

svenska medier? Om så på vilket sätt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
  Hållbar turismutveckling år 3 
  Högskolan i Halmstad 
 

~ 8 ~ 
 

2. Vetenskapsteori 

 

I detta avsnitt presenterar vi de vetenskapsteorier och metoder som vi har valt att använda oss 

av i denna uppsats. Vi presenterar även hur vi har gjort vårt urval samt att vi diskuterar 

undersökningens giltighet.  

 

2.1 Urval 

 

Denna undersökning genomfördes under vårterminen 2012. Undersökningen utfördes på olika 

internetforum varav flera dessa är forum för de som är intresserade av Thailand samt på 

Facebook. Anledningen till att vi valde att förlägga undersökningen på internet är för att vi 

lättare ska kunna nå en mer diversifierad grupp av svenskar som någon gång besökt Thailand. 

Anledningen till att vi valde Facebook var för att ta reda på vilka åsikter svenskar som inte har 

besökt Thailand har. Skälet till att vi gör undersökningen online är att det stärker känslan av 

anonymitet vilket vi hoppas leder till ärliga svar. Det är lättare att nå en grupp som har besökt 

Thailand ofta samt att vi når ut till olika typer av turister. Allt från svenskar bosatta i 

Thailand, charterresenärer, backpackers och sexturister med mera.  Då vi undersöker 

svenskarnas syn på sexturism i Thailand så har vi valt att skriva enkäterna på svenska. Vi har 

valt att lägga vår tyngdpunkt på människor som har besökt Thailand. Därför att de troligtvis 

har tänkt mer på detta fenomen än svenskar som inte har besökt denna destination.  

 

2.2 Val av metod 

 

2.2.1 Kvantitativa metoder  

 

Vi har valt att använda oss av kvantitativa metoder då vi använder oss av en systematisk 

metod för att få kunskap om en yttre verklighet. Vi presenterar vårt resultat med siffror då vi 

vill nå en generell kunskap.  Med hjälp av den här metoden kan vi få fram kunskap om andel, 

mängd, spridning och fördelning. (Thorell, K. 2010)  

Kvantitativa metoder används främst inom samhällsvetenskap, det är ett samlingsnamn för de 

metoder där man på ett systematiskt sätt samlar kvantifierbar och empirisk data och 
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sammanställer detta i statistik. Man analyserar denna statistik genom testbara hypoteser. Detta 

arbetssätt är formaliserat och varje steg är väl definierat. (Ne, 2012) 

Man tar ett representativt urval av en grupp eller en befolkning. Man använder sig av olika 

mätinstrument för att hitta samband, variation och fördelning i det man studerar. Om man vill 

studera stora populationer så krävs det att man använder sig av enkäter för att få en god bild. 

(Ibid)  

En forskare som använder sig utav kvantitativa metoder behöver inte själv delta i det han/hon 

studerar. Detta är viktigt då det är enklare att nå objektivitet med det han/hon studerar. Det är 

vanligt att man kombinerar metoden med ett kvalitativt arbetssätt. (Ibid)  

 

 

2.2.2 Kvalitativ metod   

 

Vi valde att komplettera den kvantitativa metoden med en kvalitativ metod för att kunna 

analysera det på ett effektivare sätt. Kvalitativ metod används främst inom samhällsvetenskap 

och är ett samlingsnamn för arbetsmetoder där en forskare är en del av en social verklighet, 

som han/hon analyserar. Forskaren försöker att analysera och samla in data samtidigt som han 

försöker att med denna metod ta del av en persons handlingar samt handlingarnas innebörd. 

(Ne, 2012) 

Man eftersträvar med den kvalitativa metoden att återspegla en helhetsbild av det som man 

undersöker. Man beskriver ofta en mindre population. Vi har valt att komplettera den 

kvantitativa metoden med den kvalitativa metoden för att få en mer allsidig bild av 

verkligheten. (Ibid)  

 

Den kvalitativa metoden är lämplig att använda när man vill ha en djupare kunskap och 

förståelse i det område forskningen handlar om. Det är dessutom bra om man vill fånga 

mentala bilder, mening, uppfattningar samt om man vill få kunskap om det unika. Det finns 

fem olika kvalitativa intervjuer som man främst använder sig av. Dessa är: grupp intervju, 

telefonintervju, enskild intervju, personlig intervju samt fokuserande intervju. (Thorell, K. 

2010) 
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2.2.3 Induktiv metod 

 

Vi har valt den induktiva metoden för att vi inte har någon hypotes att utgå ifrån början. Vi 

anser att vår undersökning får mer validitet med hjälp utav den induktiva metoden. Det är 

lättare studera ämnet utan att innan ha utformat en hypotes, då det är lättare att vara objektiv.  

 

2.3 Metodtekniker 

 

2.3.1 Enkätmetoden  

 

Det är vanligt inom forskningen att använda sig utav enkäter för att samla in data. En enkät 

bör inledas med en enklare beskrivning av informationen som man är intresserad av att 

inhämta, det kallas disposition. Det är viktigt att noggrant fundera på vilken typ av 

information som man vill inhämta. (Jakobsson, Westergren, 2005)   

Det är vitalt att göra detta för att man inte ska glömma bort vilken information som man är 

intresserad av, man bör även fundera på vilken ordning som frågorna skall ställas i. 

Ordningen på frågorna kan vara av större vikt än vad de flesta tror. Man bör inte starta en 

enkät med allt för personliga frågor, för då kan respondenten bli avskräckt och strunta i att 

svara eller bara svara på någon fråga. (Ibid)  

Några exempel på personliga frågor kan vara, inkontinens, sexualitet och alkoholvanor. Man 

börjar ofta med bakgrundsfrågor och avslutar med personliga frågor. Ibland använder man 

uppvärmningsfrågor, med dessa frågor kan man ofta hoppa över. (Ibid)  

Det är bra att dela in frågor i sammanhängande avsnitt så att man inte hoppar mellan olika 

ämnen. Dessa avsnitt kallas för frågeblock. Det är också bra om man kan knyta samman dessa 

frågeblock på ett logiskt sätt så att inte enkäten uppfattas som rörig. (Ibid)  

Det finns två typer av svarsalternativ som man kan ha i en enkät, den ena är slutna frågor som 

till exempel när man svarar med ett kryssalternativ. Den andra typen är öppna frågor där 

respondenten skriver ner sina svar. Fördelen med slutna frågor är att de är enkla att besvara 

medans de öppna är svårare att besvara. (Ibid)  

Men de öppna frågorna är mer kvalitativa. Ett bra alternativ är att använda sig av både öppna 

och stängda frågor. Öppna frågor kan dock vara svårare att analysera än vad stängda frågor är. 

(Ibid) 
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Det finns dock utliggare ett alternativ att använda sig av VAS-skalan som ett alternativ för 

svaren. De kan dock vara problematiska att analysera och tolka svaren när man använder sig 

av denna skala. Man kan även använda sig utav rangordningsskalor där man kan rangordna 

flera alternativ. (Jakobsson, Westergren, 2005)    

Exempel på dessa är semantisk differentialskala det vill säga motsatts ord. En annan skala 

som kan användas är instämmande skala. Det är viktigt att när man sätter ihop sin enkät att 

man noggrant går igenom den för att se att instruktionerna är förståliga samt att 

hoppinstruktioner stämmer. (Ibid) 

Det är viktigt att man ställer frågor på respondenternas modersmål så att man inte använder 

sig av engelska ord och så vidare. Man bör undvika ledande och negerande frågor, 

hypotetiska frågor bör också undvikas då det är svårt för respondenten att vet hur han reagerar 

i en viss situation. Validiteten stärks om man har enkla frågor och ett enkelt språk det gör att 

det är svårare att missuppfatta frågorna. (Ibid) 

Det är bara att undvika långa och förklarande meningar då en respondent kan bli trött och 

struntar i att läsa hela frågan. Det är bra att avgränsa en fråga i tid och rum då det blir enklare 

att analysera den samt att det blir lättare för en respondent att svara. (Ibid) 

 

2.4 Tolkning och analys  

 

Vi kommer att sammanställa resultaten i tabeller och diagram för att göra det lättare för en 

läsare att ta del av informationen. Vi kommer även att diskutera våra resultat och förklara på 

ett enkelt sätt vad vi har kommit fram till. Vi kommer att ta reda på om det finns något 

samband mellan de olika svaren som vi har fått från våra respondenter.  

 

2.5 Giltighet 

 

Den data som är insamlad, har vi samlat in på ett korrekt vetenskapligt sätt som ger vår data 

validitet. Vi har valt att både använda oss av kvantitativa och kvalitativa metoder för att samla 

in vår data. Detta anser vi att det ger en ökad validitet till vår data. Vi försöker naturligtvis 

vara så objektiva som det är möjligt i våra tolkningar av data.  
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3. Kunskapsöversikt 

 

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom den tidigare forskning och kunskap som finns i ämnet. 

Vi presenterar denna kunskap i de olika kapitel som detta avsnitt innehåller.  

 

“While money may be the primary reason for engaging in prostitution, 

money is not the only gain. Also important is what money represents and 

buys-adventure, independence, security, opportunity, power, respect from 

their families, and glamour.” (Boonsong, 1985, p.5) 

 

 

3.1 Bilden av Thailand 

 

Thailand har sedan länge fått dra sig med en stämpel som sexdestination. Man kan till och 

med säga att prostitution har blivit en av landets huvudattraktioner. Till och med i reseguider 

så ges läsaren tips om var han kan ta del av prostitution. (Nuttavuthisit, 2007)  

Thailands regering jobbar hårt med att tvätta bort den negativa bilden av landet genom att 

använda sig av branding. Ett av flera exempel av detta är turistkampanjen Amazing Thailand. 

Även om prostitution är olagligt i Thailand så tillåter koruppta poliser bordeller, barer, 

klubbar och massagesalonger som säljer sex att fortsätta ha öppet. (Ibid)  

Det är dessutom tabu i thailändsk kultur att prata om de här problemen inom vissa av 

samhällsklasserna. Förutom detta har problemet med HIV hos många sexarbetare lett till ett 

lägre antal besökare. Vissa människor ser prostitution som ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna samtidigt som andra ser det som ett ekonomiskt utnyttjande. (Ibid) 

Prostitutionen i Thailand visas ofta i media i hela västvärlden. Även inom film och musik ges 

en bild av landet och huvudstaden som en enda stor bordell. Ett exempel på detta är filmen 

Bridget Jones Diary, Edge of reasoning från 2004, i vilken man får se hur hotellgäster kan 

beställa prostituerade till sitt rum. (Ibid) 

Regeringen försöker att förändra den bild av Thailand som nu finns. De behöver både arbeta 

igenom policys och promotion. Ett exempel är att de försöker att lagföra sexförbrytare och 

människosmugglare. (Nuttavuthisit, 2007)  
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De försöker att jobba med att promota landets mat, underhållning, vänliga befolkning samt 

vackra natur. Den här rikedomen och de positiva metoderna ska hjälpa landet att få en bättre 

image. Många besökare upplever Thailand som roligt, vänligt, flexibelt samt 

självförverkligande. (Ibid) 

Det här är landets platskaraktär och den positiva bilden som regeringen vill promota. Många 

besökare associerar landet med ordet exotiskt, vilket är ett ord som regeringen inte försöker 

använda sig av. Anledningen till att man inte vill använda sig av ordet är att det lätt kan bli 

associerat med sexturism och sex. (Ibid) 

De thailändska sexarbetarna upplevs ofta som varma och vänliga av de sexturister som 

besöker landet. Samma personer upplever sexarbetare i andra länder som kommersiella och 

kalla. TAT (Tourist Authority of Thailand) försöker att promota traditionell thaimassage och 

medicin. Det är ingen enkel uppgift då man måste separera bilden av thaimassage från bilden 

av massagebordeller. (Ibid) 

För att lyckas med uppgiften att förändra bilden av Thailand som enbart en sexdestination så 

måste de använda sig av en holistisk metod genom att arbeta med både verkliga förändringar 

och branding. De måste även ta tag i problemet med sexhandel för att förändra bilden av 

landet som förmedlas i västerländsk media, som vi tar upp i nästa kapitel. (Ibid) 

 

 

3.2 Den allmänna svenska synen på prostitution  

 

Enligt en svensk rapport som gavs ut år 1993 uppgavs det att ”vissa köpare” (vilket är en 

underdrift) anser att pengar ger dem rätten att behandla en kvinna som de vill. Ur köparens 

syn så kan han med pengar köpa ett mänskligt liv och sudda ut den köpta personens betydelse 

från varje aspekt av socialt och civil medvetenhet samt mänsklig självständighet och 

värdighet.  Av den orsaken att maktbalansen är dålig mellan köparen och den prostituerade så 

finns det få anledningar för honom att behandla henne på ett annat sätt eller för henne att 

stoppa honom. (Waltman, 2011)  

Prostituerade kvinnor i Sverige anses ofta vara opålitliga och är stigmatiserande av samhället. 

År 1998 insåg den svenska regeringen och riksdagen att man inte kan arbeta med jämställdhet 

i samhället och behålla prostitution som ett alternativ för fattiga kvinnor att försörja sig. Man 

anser att prostitution är antietiskt och inte leder till en social jämlikhet. (Ibid)  
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Den svenska sexköpslagen som introducerades år 1999 har kopierats och används nu i flera 

andra länder, bland annat i Island, Storbritannien, Norge samt delar av lagen i Sydkorea.  

Sexköpslagen kom främst till för att få bort prostitutionen från gatan samt att skydda kvinnor 

som far illa när det jobbar med prostitution. Därför att sälja sex inte är olagligt kan kvinna 

söka hjälp av polisen och andra organisationer utan att känna sig orolig av att bli gripen. (Brå, 

2002) 

Lagen innebär att de som köper sex kan bli dömda till max 6 månader i fängelse. Kajsa 

Wahlberg trafficking expert hos rikskriminalen anser att Sverige blivit ett mindre attraktivt 

land för prostituerade från andra länder efter att lagen introducerats. (Ibid)  

Allt färre svenska män köper sex efter att sexlagen introducerades. Sverige har en lägre andel 

av prostituerade jämfört med de nordiska granländerna. (Waltman, 2011) 

 

Enligt en studie om människors attityder mot prostitution som genomfördes i Sverige och 

Norge. Så vill större delen av svenskarna att både köp och försäljning av sex ska vara olagligt. 

Hela 62,6 % tycker att det borde vara illegalt att köpa sex och 54,2 % tycker att det ska vara 

olagligt att köpa och sälja sex. (Jacobsson, Kotsadam, 2009)   

Åsikterna skiljer sig inte nämnvärt mellan hög och låginkomsttagare samt åldersgrupp. Många 

av de feminister ibland landets största partier anser att det är patriarkalt förtryck. 

Kristdemokraterna vill förbjuda både försäljning och köp av sex till skillnad vad det är idag då 

det är tillåtit att sälja sex. (Ibid)  

De anser att det omoraliskt att köpa och sälja sex. Främst är konservativa och personer som är 

insatt i jämställdhets frågor mer emot prostitution. Man har inte kunnat påvisa att personer 

som är invandringsfientliga anser att det är mer moraliskt acceptabelt att köpa sex. 

Inställningen till köp av sex har förändrats sen sexköpslagen introducerades. (Ibid)  

 

De thailändska sexarbetarnas situation och bakgrund skiljer sig mycket ifrån den situation 

som de svenska sexarbetarna lever under vilket vi kommer att ta upp i nästa kapitel.  
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3.3 De thailändska sexarbetarna  

 

Det är svårt att veta hur många kvinnor i Thailand som jobbar med prostitution men enligt 

forskning framtagen av Dr. Nitet Tinnakul 2004, är drygt 2,8 miljoner människor 

prostituerade. Av dessa 2,8 miljoner sexarbetar så är nästan en tredjedel av dem barn under 18 

år, runt 800 000. Cirka 2 miljoner kvinnor och 20 000 män antas jobba som sexarbetar. Trots 

denna forskning finns det mycket som pekar på att antalet sexarbetare kan vara fler, speciellt 

under lågkonjunkturer. (Tinnakul, 2004)  

Detta har gjort att prostitution är den näst största yrkeskategorin för thailändska kvinnor, det 

är bara inom jordbruk som det jobbar fler kvinnor. (Wawer, m.fl. 1996) 

 

Enligt en undersökning kommer de flesta kvinnliga sexarbetarna ifrån landets norra region, 

därefter kommer den nordöstra regionen även kallat Isaan. Dessa regioner är landets fatigaste 

regioner, från den norra regionen kommer 68 % av de kvinnliga prostituerade samtidigt som 

27 % kommer från den nordöstra regionen. Enligt den här undersökningen var endast 4 % 

från den centrala regionen under tiden som den södra hade 0 %. (Wawer, m.fl. 1996) 

Denna undersökning gjordes på prostituerade kvinnor som jobbade på inrättningar som är 

riktade till fattigare inhemska män. Detta betyder att dessa siffror kan vara missvisande när 

det gäller sammansättning av kvinnors bakgrund som är riktad till sexturisten. (Ibid) 

Anledningen till att många kvinnor från landets fattiga regioner väljer att jobba med 

prostitution är att i deras hemregioner finns det få bra arbetsmöjligheter att försörja sig själva 

och sina familjer vilket de har ett socialt ansvar för.   

Många prostituerade har tidigare varit gifta och har ofta barn som de själva måste försörja, 

detta gör att de har ett behov av en högre inkomst som de annars inte skulle behöva. 

Kvinnorna i undersökningen påstod att prostitution inte är stigmatiserat i deras hemby eller 

hemstad. (Ibid)  

En deltagare i undersökningen sa: (fritt översatt från engelska)  

”Till skillnad från folk i andra regioner, jag tror att folk här inte bryr sig” ”Vissa människor 

säger ingenting (när jag åker hem). Vissa personer gratulerar mig för att jag tar hem pengar. 

Vissa kanske ser ner på mig men jag bryr mig inte.” ”Personer i norr ställer inte sådana frågor 

(om deras arbeten). De föraktar oss inte… De bara kommer för att njuta av dryck och mat.” 

”De välkomnar oss.” ”Alla gör så.” (Wawer, m.fl. 1996, p.458)  
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3.4 Sexturisten 

 

En sexturist besöker inte en prostituerade bara för sex, det är oftast en liknande jakt efter 

självförverkligande som andra resrelaterade aktiviteter. Anledningar kan vara att man söker 

social interaktion, spänning och en känsla att höra hemma. En turist som är på semester 

känner sig ofta befriad från ansvar och arbeten samt den sociala roll som personen har i dess 

samhälle han eller hon kommer ifrån. Detta gör att en turist är en sorts outsider som själv 

bestämmer hur han/hon ska bete sig. (Ryan, Kinder, 1996) 

När en turist befinner sig på en destination upplever han ofta att den sociala kontrollen blir 

mindre, att beteende och invanda mönster omprövas samt att turistens moraliska kompass 

förändras när han inte befinner sig i sin hemmiljö. (Syssner, 2011) 

Hur en person blir bemöt påverkar till viss del hans eller hennes självbild. Detta sker inte 

automatiskt men det finns kunskap att en individs självbild påverkas starkt hur han behandlas 

av andra. Detta sker ofta i barer i Thailand där sexköpare och prostituerade interagerar med 

varandra. (Ibid) 

 

I en intervju deltog över 30 japanska sexturister i åldrarna 19-36 år. En av flera frågor som de 

fick svara på var, vilka är deras huvudsakliga anledningar till att resa till Thailand som 

sexturister. Svaren som de fick var att thailändska kvinnor var attraktiva, att de kände frihet 

och anonymitet, de kände ekonomisk och etnisk överlägsenhet, sällskap, billigt sex, ensamhet 

och sexuellt behov. (Yokota, 2006) 

Japanska män är den absolut största gruppen av sexturister i Asien. De flesta sexturister 

besöker inte platser där sex säljs direkt så som bordeller, de föredrar att besöka platser där sex 

säljs mer indirekt, så som go-go barer, diskotek, barer och massagesalonger. I vissa sexuella 

relationer mellan sexturister och sexarbetare så betalar inte turisten direkt för sexuella tjänster 

utan står för kvinnans kostnader genom att bjuda på mat, kläder och andra presenter. (Ibid) 

Ofta varierar betalningen med hur förhållandet mellan de två parterna förändras genom denna 

typ av prostitution. Relationen mellan en sexturist och en prostituerad i Thailand är ofta mer 

komplex än vad det blir i liknande situationer i andra länder. Många sexturister upplever att 

det är enklare att genomföra en sexuellakt med sexarbetare i Thailand än vad det är i deras 

hemländer för att de känner sig mer anonyma och friare. (Ibid)  
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Många upplever att de kan göra vad som helst med en sexarbetare i Thailand för att de aldrig 

kommer att träffas igen. Uppfattningen att prostitution är mer normalt i Thailand gör att det 

blir enklare för sexturister att genomföra sexuella handlingar utan att känna skuld. Många 

lever i tron att de faktiskt hjälper kvinnorna finansiellt och att de är villiga. (Ibid)  

Det finns en minoritet av sexturister som har en syn av kvinnorna som ekonomiskt, socialt 

och etniskt underlägsna dom själva. En viktig anledning till att japanska sexturister tar del av 

prostitution är grupptryck. De går ofta till go-go barer med sina vänner. (Ibid) 

Många västerlänningar deltar i prostitution därför att en stor del av de kvinnliga sexarbetarna 

är mycket vackrare än någon kvinna som frivilligt har haft sex med dem där hemma. De gillar 

också att kvinnorna visar dem omtanke, är trevliga och känns icke kommersiella samt att de 

inte känner sig diskriminerande. Bland västerländska sexturister så verkar det som om den 

sexuella lusten är en mycket större anledning att uppsöka prostituerade. För både japaner och 

västerlänningar verkar tillgängligheten och den låga kostnaden för sexuella tjänster vara en 

viktig faktor för sexturisterna. (Ibid)  

 

Många sexturister samlas på forum där de skriver om sina upplevelser, en sexturist skriver i 

ett forum om sin upplevelse med en 14 årig flicka på en bordell i Bangkok: 

”Även om jag har fått bättre massage….efter 15 minuter, var jag mer avslappnad….då 

frågade jag efter en kondom och jag knullade henne i ytterligare 30 minuter. Hennes ansikte 

såg ut som om hon kände mycket smärta….hon blockerade min väg när jag ville lämna 

rummet och hon frågade efter dricks. Jag gav henne 600 Bath (ca 120 kr). Inte alltigenom en 

bra upplevelse. Detta är en fri översättning från engelska. (Leuchtag, 2003, p.1) 

 

Många sexturister är inte helt ovetande om att många av sexarbetarna som de utnyttjar inte är 

mer än slavar. Många sexturister ser det som en rättighet att ta del i prostitution och har ofta 

en föråldrad syn som till mycket liknar kolonialism. De ser ofta kvinnor från andra etniciteter 

som varor vilka man kan köpa och sälja. (Leuchtag, 2003) 

 

Enligt en studie så har turistorten en stor roll i att få unga män att gå på stripklubbar och ta del 

av prostitutionen. Män som betalar för sex och går på stripklubbar har ofta intagit droger eller 

druckit mycket alkohol. Det är också vanligt att de använder sig utav Viagra. (Hesse, 

Tutenges, 2011) När många turister samlas på samma plats så ökar även efterfrågan av 
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prostituerade och stripklubbar. Det kan även vara så att när det finns mycket prostitution att 

tillgå så ökar även efterfrågan av prostitution. (Ibid) 

 

3.5 HIV/AIDS epidemin     

 

Epidemin startade i Thailand under 1960- talets andra hälft. I början försökte man förneka att 

epidemin pågick då man var oroliga att förlora sitt ryckte som ett hygieniskt land och på så 

sätt förlora turister. Det har tidigare varit förbjudet att sponsra information om HIV/AIDS på 

TV och radio samt inom statligt ägd media. (Mechai Viravaidya, 2001) 

De var oroliga i början av 1990-talet då 15 % av Thailands prostituerade som arbetade i 

bordeller var Hiv-smittade och man var orolig att den siffran skulle stiga upp till 50 % år 

2000. Men NGOs drev kampanjer för att nå ut med information om sjukdomen. De spelade 

bland annat golf med premiärministern och övertalade honom att om han inte ändrade policyn 

skulle han verken ha några caddies eller tjänare kvar. (Ibid) 

Då landets befolkning skulle bli decimerat av sjukdomen om inget gjordes. En av 

återgärderna var att utbilda varje polis i tre timmar om AIDS och HIV. Anledningen var de 

ofta arbetar nära de prostituerade. (Ibid) 

Man inledde 100 % kondomprogrammet det innebar att alla platser som sålde sex skulle ha en 

policy som innebar att alla kunder skulle använda kondom. Vilket innebar att de började neka 

kunder som inte ville använda sig av kondom. Efter dessa program ökade kondom 

användandet. (Ibid)  

  

I början av 1990-talet som genomgick Thailand en turismbom men samtidigt skedde en 

ökning av HIV och AIDS bland lokalbefolkningen. Landet som redan hade fått en stämpel 

som ett sexparadis fick nu också stämpeln att HIV och AIDS är otroligt vanligt. Thailands 

turismindustri tog inte problem på alvar, vilket var ett stort misstag. Detta ledde till att många 

turister istället valde att besöka Malaysia, Singapore men framför allt Bali. (Chom, m.fl. 

1993) 

 

Det första dokumenterade HIV fallen i Thailand var 1985, det drabbade manliga sexarbetare i 

Bangkok. Man hittade snart viruset igen bland missbrukare som delade samma nålar. År 1993 
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uppskattade man att de fanns 450 000 HIV-positiva i landet som då hade en befolkning på 

cirka 58 miljoner invånare. (Wawer, m.fl. 1996) 

Det finns en skillnad i antalet HIV-positiva bland prostituerade som arbetar på bordeller och 

bland de som inte gör det. Kvinnor som arbetar i bordeller har högre median av HIV-positiva. 

1989 var cirka 1 % av alla sexarbetare positiva och antalet ökade. (Ibid)  

 

3.6 Barnprostitution  

 

Barnprostitution i Thailand är uppblandat med den vanliga sexindustrin. Det har skett en 

ökning av antalet prostituerade som är underåriga. Hela 30 % av alla människor som blir 

utsatta för trafficking är minderåriga. (Leuchtag, 2003) 

 

Det finns flera anledningar till att det skett en ökning av barnprostitutionen. Den största 

anledningen till ökningen är att det är ekonomiskt lönsamt samt att det finns en vanlig 

missuppfattning om HIV vilket innebär att det skulle vara säkert att ha sex med ett barn till 

skillnad mot en vuxen. I Thailand är barnprostitution strikt förbjudet men på grund av att 

polisen i landet är så pass ineffektiv och korrupt så är det få sexförbrytare som blir gripna. (F. 

Li, 1995)  

Även om absolut största delen av sexförbrytare i landet är lokalinvånare så finns det även 

många pedofiler från västvärlden som reser till Thailand för att utnyttja minderåriga. För att 

nå en lösning på detta problem så har flera länder så som Sverige, Norge, USA, Tyskland 

samt Österrike gjort det möjligt att åtala sina medborgare som begår sexualbrott utomlands. 

Tyvärr så är de här lagarna inte nog utan det finns stort behov av andra lösningar med. Det är 

viktigt att man får igång ett samarbete mellan Thailand och de länder från vilka 

sexförbrytarna kommer. (Ibid)  

 

Det finns inte några säkra siffror på hur många prostituerade barn det finns i Thailand men 

1996 uppskattade staten att det fanns 10 000 samtidigt som organisationen ”Centre for the 

protection of Children’s rights” uppskattade antalet till hela 800 000. Det har alltid funnits en 

stor efterfrågan efter minderåriga flickor i Thailand, främst till de bordeller som lokala män 

besöker. Men under den senaste tiden har efterfrågan ökat främst på grund av en ökning av 

sexturismen. (ECPAT Country Reports, 1996)   
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Bland barnprostituerade som är under 16 år så är det absolut vanligast att de hamnar i just 

bordeller. Barn som är så unga 10 år gamla säljs av sin vårdnadshavare till bordeller med 

vilka man ingår ett kontrakt. I vissa fall ses det som hedervärt av flickorna att försörja sin 

familj genom prostitution och det är inte ovanligt att deras mödrar har haft samma arbete när 

de var barn. (ECPAT Country Reports, 1996)    

Thailand är en internationell hubb för trafficking av barn och kvinnor och det handlar om 

miljoner människor som smugglas in eller ut ur landet av kriminella organisationer. 

Minderåriga flickor i 13 årsåldern smugglas ut ur landet och hamnar i bordeller i bland annat 

Australien och Japan. Barnprostitution och trafficking har gett Thailand en mycket negativ 

bild internationellt. (Ibid) 

 

3.7 Giftermål 

 

I Thailand så är stigma som är förenat med sexarbeten endast tillfälligt. Det är möjligtvis en 

viktig anledning till att så stora grupper av thailändska kvinnor väljer att söka sig till 

prostitution. I ett vanligt thailändskt förhållande så är det normalt för en man att ge sin 

flickvän presenter i form av varor så som smycken och mat eller att han ibland betalar sin 

flickväns boende/ hyra. (Peracca, m.fl. 1998) 

Detta gör att det ibland är svårt att klassificera vad som är prostitution och vad som inte är 

prostitution för en västerlänning. Gifta män har ibland flera fruar vid sidan av den han är gift 

med. Dessa fruar kallas för Mia Noi, vilket betyder mindre fru. (Ibid) 

Detta är mer vanligt i samhällets övre klasser på grund av att det är dyrt att försörja mer än en 

fru. En kvinnlig sexarbetares status i samhället är sammanlänkat med den typ av 

etablissemang när de arbetar. Visa typer av etablissemang anses vara mer okej än andra. (Ibid) 

Enligt en undersökning så var hela 44 % av thailändska sexarbetare gifta och skilda innan de 

började arbeta inom sexindustrin. 18 % av deltagarna i studie hade en partner eller en man 

samtidigt som de arbetade med prostitution. Även om det är stigmatiserande i det thailändska 

samhället att arbeta som prostituerad så verkar det inte hindrar en från att gifta sig efter att det 

slutat arbeta. (Ibid) 

I en studie så svarade majoriteten av de män som tillfrågades från olika sociala grupper. 

Männen svarade att de inte såg något problem i om de före detta sexarbetarna valde att gifta 

sig. De svarade även att en potentiell fru sysselsättning var oviktigt. (Ibid) 
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Många av de män som deltog i undersökningen refererade till vänner och släktingar som var 

gifta med före detta prostituerade. En man som bodde i Bangkoks slum sa så här, ”om män 

älskar och inte bryr sig om deras förflutna, så kommer de att gifta sig med dem.” (Peracca, 

m.fl. 1998, p.259) 

 

Det verkar också vara vanligt bland före detta sexarbetare att bli Mia Nois. Detta ger 

kvinnorna nästan samma trygghet som en riktig fru. Några prostituerade kvinnor träffar sina 

blivande män genom sitt arbete. (Peracca, m.fl. 1998) 

Mannen som de träffar via sitt arbete gifter sig ofta med dem för att de känner sympati och 

känner synd om kvinnan. En minoritet av deltagarna uppgav att en del män gifter sig med 

prostituerade och sen låter den fortsätta sitt arbete. Efter giftermålet så lever mannen på 

hennes inkomster och fungerar som hennes hallick. (Ibid) 

Några ansåg att prostituerade har större chans att hitta en man, än en kvinna med vanligt 

arbete. Även en minoritet av deltagarna ansåg att det var opassande att gifta sig med en före 

detta prostituerad. (Ibid)  

 

3.8 Genus och prostitution  

 

Prostitution kan anses vara traumatiskt på flera sätt, med sexuellt och psykiskt våld. 

Personerna som blir utsatta för detta våld är ofta sedan tidigare utsatta för att de är fattiga, på 

grund av sitt kön, etnicitet samt att de tidigare blivit utsatta för sexuelltutnyttjade. Det finns 

flera olika myter och missuppfattningar, bland annat att prostitution av män och pojkar är 

annorlunda från prostitution av flickor och kvinnor. (Farley, 2005)  

Att gatuprostitution är den värsta typen av prostitution och att de flesta som prostituerar sig 

gör det på grund av drogberoende. Det är en stor skillnad mellan prostitution och trafficking. 

Att legalisera prostitution, gör att prostitutionen är säkrare för kvinnorna. (Ibid)  

Det finns flera experter som anser några former av prostitution är säkrare än andra, så kallad 

inomhus prostitution. Det sägs att forskare har lättare att identifiera sig med de som köper sex 

än med de som prostituerade. Det är svårt att bedriva forskning av prostitution då det är svårt 

att få sin undersökning finansierad. Prostitution inomhus är lika psykologiskt traumatiserande 

som utomhus prostitution. Det är vanligare att kvinnor som utsatts för trafficking jobbar med 

inomhus prostitution. (Ibid) 
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4. Undersökning 

 

I detta avsnitt presenterar vi den undersökning som vi har genomfört samt de resultat som 

undersökningen visar. 

 

4.1 Mediabilden av Thailand 

 

4.1.1 Bilden av sexturism inom svensk media 

 

När Thailand kommer på tal i svensk media genom tv, tidningar och radio så framhävs ofta 

sexturism. I Aftonbladets artikel, Pattaya i Thailand – Drömresemål för sexturister ges en 

bild av Pattaya att svenska sexturister åker dit för att köpa barn och unga kvinnor. De 

beskriver thailändska kvinnor som oskyldiga och hoppfulla. I artklen beskriver de hur de går 

på gatan och ser västerländska män gå hand i hand med småpojkar och man pratar om 

pingpong shower (en sexshow med pingpong bollar, bananer och cigaretter mm). Det 

beskriver även hur många svenskar som drabbas av HIV. De har intervjuat en 65 årig svensk 

man och väljer ut endast vulgära citat. Ett exempel på dessa är: 

 ”Jag är 65 och knullar med mer unga tjejer på en vecka än en 30-åring gör på ett år, säger 

han.” (Dawod, 2011) 

 

I en artikel från Expressen inleder de med att beskriva Pattaya med fraser som allt är till salu. 

I den här artikeln beskriver de mer nyanserat hur situationen i Pattaya ser ut, den är inte alls 

lika vinklad som Aftonbladets artikel. De beskriver även turister som inte är ute efter sex. De 

pratar inte om barnsex samt att man inte nämner sexköpare som förbrytare. De skildrar även 

sexarbetares syn på sin situation och sitt arbete samt varför de jobbar som sexarbetare. 

(Dragic, Töpffer, 2010)  

 

I DNs ledarartikel Plantageägare på turné beskriver de männen som åker till Thailand som 

sexturister. Hon likställer prostitution med våldtäkt och frågesätter männens mentala 

beskaffenhet. De typiska sexköparna beskrivs som män med tatuerade bringor, rakade skallar, 

kamouflage färgade shorts och spända käkar. (Kjöller, 2010) 
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Ett radio inslag från P3 Planet börjas med att beskriva klasiska thailändska traditioner som 

Pad Thai, Tuk-tuk och sexindustrin. Reportern försöker beskriva situationen i Thailand och 

försöker själv inte ta en moralisk ståndpunkt men beskriver ändå thailändska kvinnor som 

offer. Hon beskriver också att prostitution är synligt överallt i Thailand. (Guerrero, 2010)  

 

Svensk media beskriver en simplifierad bild av situationen i Thailand som är alltför komplex 

för att beskrivas i en artikel eller ett reportage. Vi fortsätter att ta upp den svenska synen på 

prostitution i nästa kapitel. 

 

4.2 Enkätundersökningen 

 

Vi genomförde en enkät undersökning med hjälp av internetsidan www.esurveyspro.com som 

har en gratistjänst för genomförande av enkätundersökningar. Vi publicerade en länk till 

undersökningen på olika internetforum. De sidor vi använde oss av var följande 

www.thailandsforum.se, www.reseforum.se, www.thailandguiden.se, www.maipenrai.se, 

www.gulafebern.se samt www.familjeliv.se. Vi publicerade även undersökningen på 

www.facebook.com. Vi använde oss av dessa forum då det är lätt att nå ut till en bred 

målgrupp av olika respondenter.  Vi fick sammanlagt svar ifrån 171 respondenter vilket är ett 

bra resultat. Av dessa 171 respondenter valde vi att diskvalificera 3 respondenter då det 

märktes att de på ett oseriöst sätt fyllt i frågorna. Frågorna är ställda på ett sådant sätt att vi får 

relevanta svar på våra forskningsfrågor. De associationsord och kommentar som har kommit 

in på enkätundersökningen är redovisat i ett separat avsnitt. Frågorna i enkäten är bifogade 

bland bilagorna. Siffrorna i figurerna anges i antalet respondenter som har angett dessa svar. 

Respondenternas svar är redovisade i en tabell som är bifogad i bilagorna.  

 

4.2.1 Respondenternas bakgrund och erfarenheter 

Könsfördelning i undersökningen 

Den överväldigande majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen är män, med 152 

av deltagarna, medan bara 16 deltagare var kvinnor. I och med att 90 % av deltagarna är män 

så visar enkätundersökningen mer mannens bild av sexturismen i Thailand än kvinnans.  
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Figur 4.0 Åldersfördelning i undersökningen 

 

Figur 4.0 visar åldersfördelningen bland respondenterna i enkätundersökningen. Spridningen i 

ålder blev bra med en liten övervikt i åldrarna mellan 40-59. Vilket var förväntat.  

 

 

 

Figur 4.1 Respondenternas besök i Thailand 

 

I figur 4.1 visar vi hur många gånger respondenterna har besökt Thailand. Som man kan se i 

figur 4.1 så har respondenterna till största delen stor vana av att besöka Thailand. Många av 

respondenterna kommer från olika Thailandsforum så det är inte förvånande att det förhåller 
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sig så.    

Figur 4.2 Thailändska regioner besökta av respondenterna 

 

Som man kan se i figur 4.2 är de två mest välbesökta regionerna centrala och södra. Detta för 

att många av de mest populära turistmålen ligger i dessa regioner, bland annat Bangkok och 

Phuket med mera. En annan region som sticker ut är nordöstra regionen vilket är rätt så 

förvånande då regionen inte har någon större turistdestination men förklaras mest troligt med 

att respondenterna har större resvana i Thailand än charterturister. Det kan även förklaras med 

att flera av respondenterna har partners ifrån denna region.  
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Figur 4.3 Respondenternas syfte med sin senaste resa 

 

Majoriteten av respondenterna besökte Thailand för semester vilket var väntat. Hela 51 av 

respondenterna besökte Thailand för att träffa släkt och vänner.  

 

4.2.2 Fördomar och relationer 

 

Figur 4.4 Fördomar och relationer 

 

Enligt figur 4.4 så har de flesta av respondenterna haft eller har en partner från Thailand. En 

majoritet av dessa anser att de har blivit utsatta för fördomar ifrån svenskar. Troligt är att flera 
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av respondenterna har haft tillfälliga förhållanden med kvinnor i Thailand under sin semester 

och att dessa är representerade bland de som svarade att de inte utsatts för fördomar. Då flera 

av dessa inte lämnat Thailand med sina respektive partners och på så sätt undvikit kontakt 

med vardagen i Sverige.  

 

4.2.3 Platser där sex säljs 

Figur 4.5 Platser besökta av respondenterna 

 

Figur 4.5 visar kända platser i Thailand där sex säljs öppet till turister. De mest välbesökta 

områdena är Pattaya och Patong som är beläget i Phuket, tätt följd utav Soi cowboy Nana 

plaza samt Patpong. Tilläggas bör att dessa områden även har annan turism än sexturism, till 

exempel Patong och Pattaya har även charterturism samt att Patpong har en välkänd 

nattmarknad. Att köpa sex behöver inte vara det huvudsakliga syftet med besöket. 
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Figur 4.6 Respondenternas inställning till platser där sexturism förekommer 

 

I figur 4.6 visas respondenternas inställning till platser där sexturism förekommer. Frågan 

som respondenterna fick var följande: Om du besökt någon plats i Thailand där sex säljs till 

turister, vad är i så fall din inställning till dessa platser? Som ett exempel på dessa platser så 

menar vi samma platser som förekommer i figur 4.5. De flesta verkar inte tycka att det varken 

är positivt eller negativt men många var även positivt inställda till dessa platser. Några av 

respondenterna svarade att de inte har besökt en sådan plats hade svarat i tidigare fråga som 

presenteras i figur 4.5 att de hade besökt sådana platser, detta tolkar vi som att de inte ansåg 

att sex säljs öppet på dessa platser.   

 

4.2.4 Svensk media 

 

Svenska mediers bild av Thailand jämförd med respondenternas egen bild av landet 

Enkätundersökningen visar att respondenternas egen bild av Thailand till största delen inte 

överensstämmer med den bild som förmedlas av landet i svensk media. Hela 115 av 

respondenterna ansåg att deras bild av landet inte gjorde det. En minoritet av respondenterna, 

40 deltagare tyckte att deras bild av landet delvis stämde överens med den bild som 

förmedlades av landet. Bara fem av respondenterna hade en helt överensstämmande bild av 

landet och åtta respondenter viste inte om deras bild av landet överensstämde med medias 

bild.   
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Figur 4.7 Svenska mediers blid av Thailand och deras påverkan av respondenternas bild av 

landet 

 

I figur 4.7 undrar vi om respondenterna tror att deras bild av Thailand har påverkats av medias 

bild av landet. Hela 141 av respondenterna ansåg att deras bild inte hade påverkats av media.  

Figur 4.8. Om respondenternas val att resa eller att inte resa till Thailand har påverkats av 

bilden som förmedlas i svenska medier 

 

Figur 4.8 visar om respondenterna anser att deras beslut att åka till Thailand påverkats av 

svenska mediers bild av Thailand. Hela 159 av respondenterna ansåg att så inte var fallet.  
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4.2.5 Respondenternas åsikter och värderingar 

Respondenternas åsikt om prostitution är vanligt i Thailand 

På frågan om respondenterna ansåg att prostitution är vanligt i Thailand ansåg hela 138 av 

respondenterna att det var vanligt. Bara 21 av respondenterna ansåg att det inte var vanligt 

och sex av deltagarna viste inte.   

 

Figur 4.9 Respondenternas åsikter om Thailand ett problem med prostitution 

 

På frågan om Thailand har ett problem med prostitution ansåg 75 av respondenterna att de har 

vissa problem med prostitution. 62 av respondenterna anser att Thailand inte har något 

problem med prostitution.  
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Figur 5.0 Västerländska turister och de sexköp som sker i Thailand 

 

På frågan om respondenterna tror att västerländska turister står för majoriteten av de sexköp 

som sker i Thailand svarade 134 av respondenterna nej. Vilket stämmer med verkligheten. 

Vilket tyder på att de har goda kunskaper om ämnet.  

Figur 5.1 Moral och sexköp i Thailand jämfört med sexköp i Sverige 

 

 

På frågan om respondenterna anser att det är mer okej att betala för sex i Thailand än i 

Sverige så tyckte 54 av respondenterna att det är okej att betala för sex. Vilket kan tolkas att 

de tycker det är okej att betala för sex både i Sverige och Thailand. 49 av respondenterna 
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tyckte att det var lika illa i båda fallen. Det var dock endast 24 av respondenterna som tyckte 

att det var mer okej att betala för sex i Thailand än i Sverige.   

 

Figur 5.2 Inställningen till att betala för sex 

 

De flesta av respondenterna anser att det varken är moraliskt eller omoraliskt att betala för 

sex. Men det är ganska jämt mellan de som anser att det är moraliskt eller omoraliskt att 

betala för sex.  
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Figur 5.3 Respondenter som köpt sex i Thailand 
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Ungefär hälften av respondenterna har någon gång betalat för sexuella tjänster i Thailand. 

Den höga siffran kan bero på att männen i undersökningen är överrepresenterade. Men det 

kan även vara så att flera av männen som tidigare har betalat för sex i Thailand kommer från 

forumet www.gulafebern.se, som är ett forum för sexturister. Men det är trots allt en knapp 

majoritet som inte har betalat för sex.  

 

 

 

 

 

Figur 5.4 Xenofobi hos respondenterna 

 

En majoritet av respondenterna anser att det finns för många invandrare i Sverige. Många av 

respondenterna reagerade på frågan och undrade vad den har med sexturism i Thailand att 

göra. Anledningen till att frågan finns med är att vi vill se om det finns något samband mellan 

de som betalar för sex i Thailand och de som har vad man kan kalla främlingsfientliga 

tendenser. På så sätt se om det är enklare att betala för sex i Thailand om man har en 

kolonialistisk syn där man anser att det är mer acceptabelt att köpa sex av kvinnor av en annan 

etnicitet samt kultur än sin egen.  
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Figur 5.5 Respondenter som har betalat för sex och deras åsikter om invandring 

 

 

I figur 5.5 visar vi sambandet mellan de som har betalat för sex i Thailand och deras åsikter 

om det finns för många invandrare i Sverige. Med invandrare menar vi invandrare i den 

första, andra eller tredje generationen. Det ät helt klart att majoriteten av de som har betalat 

för sex i Thailand anser att det finns för många invandrare i Sverige. Svaren i denna figur är 

angiven i procent. 
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Figur 5.6 Respondenter som inte har betalat för sex och deras åsikter om invandring 

 

I figur 5.6 visar vi sambandet mellan de som inte har betalat för sex i Thailand och deras 

åsikter om det finns för många invandrare i Sverige. Med invandrare menar vi invandrare i 

den första, andra eller tredje generationen. Det finns en majoritet av de respondenter som inte 

betalat för sex som anser att det inte finns för många invandrare i Sverige och tillsammans 

med de som inte vill svara och de som inte vet utgör den en klar majoritet. Vilket är tvärtemot 

de som har betalat för sex som visas i figur 5.3 De respondenter som har uppgett att de inte 

vill svara på frågan om de har betalat för sex i Thailand det vill säga 10 deltagare som inte är 

medräknade i figur 5.3 samt 4.4 Svaren i denna figur är angiven i procent. 
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4.3 Associationsord och kommentarer på enkäten 

4.3.1 Enkätundersökningen associationsord  

Några av de mest vanligaste orden som respondenterna associerade med Thailand hade att 

göra med klimatet så som värme, sol och överlag ord som beskrev den vackra miljön. Något 

som många associerar med Thailand är leenden, och trevliga människor. Även ord som 

associerar med mat i Thailand är vanligt förekommande. Överlag har de flesta ord som 

respondenterna associerar med Thailand att göra med bilden av landet som ett tropiskt 

turistparadis, det vill säga ord som sol och bad förekommer ofta. Men även ord som har med 

bilden av Thailand som en sexturist destination. Ord som har direkt har med detta att göra och 

som förekom i undersökningen är: Kvinnor, prostitution, sexturism, köpeflickor, ladyboys, 

tjejer, barer, brudar, äckliga gubbar, transvestit luder, sex, vackra kvinnor, vackra damer, 

thaitjejer ute efter pengar samt damer. Det finns även ord som kan tolkas att ha att göra med 

sexturism även om respondenterna själva inte är medvetna om detta. Ord som förekom var: 

exotiskt, allt är fritt, massage, njutning, okomplicerat samt lättsamt. Några av de sistnämnda 

orden har tidigare tolkats till den grad, bland annat av (Nuttavuthisit, 2007). 

Det framgår att vissa personer som inte har besökt Thailand utrycker en del förutfattade 

meningar och utrycker ord därefter. Ett exempel är en kille som är under 19 år som 

associerade ordet transvestit luder med Thailand. Orden som associeras kan även påverkas av 

kön, en kvinna 20-29 år som inte har besökt Thailand som associerar landet med äckliga 

gubbar. En man 20-29 år som har besökt Thailand tidigare associerar landet med köpeflickor, 

billig sprit samt ladyboys. Det är inte bara personer med lite eller ingen erfarenhet av 

Thailand som associerar landet med denna typ av ord. Ett exempel är en man i åldern 50-59 

och som besökt Thailand 11-20 gånger. Han associerar Thailand med thaitjejer ute efter 

pengar, sol bad samt lurendrejeri. Många män i medelåldern som har stor erfarenhet av landet 

uppger ord som vänlighet. Svaren visar på att många av de som har mer erfarenhet av 

Thailand uppger mer positiva associationsord så som god mat med mera.       

4.3.2 Kommentarer i enkäten 

I enkätundersökningen hade respondenterna möjligheten att lämna en kommentar när de 

svarat på alla frågor. I detta avsnitt kommer vi att presentera några av dessa kommentarer. För 
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att inte avslöja personlig information om någon så skriver vi (”censur”) där sådan information 

förekommer.  

”Jag är halvt thai / halv svensk. För fem år sedan var det något jag ofta stoltserade med men 

efter att den svenska median började skriva om sexturismen i Thailand har svenskarnas 

inställning mot Thailand ändrats radikalt till det sämre. Så mitt ursprung är något jag helst 

behåller för mig själv numera.” ”(Man)” 

”Jag bor tillsammans med en thaitjej här i Sverige som jag träffade på min semester. Jag hade 

mycket förutfattade meningar om Thailand innan jag åkte dit för första gången. Jag har så att 

säga kovänt. Jag såg en hel del prostitution på de stora turistställena. Men man får inte 

glömma att det finns så mycket mer av Thailand som de vanliga turisterna aldrig ser. Jag var 

bla uppe i Isaan, ”censur” inte en turist så långt ögat nådde!” ”(Man)” 

”Jag är gift med en Thailändsk kvinna som arbetar på sjukhus i norra Thailand. När hon är 

hos mej i Sverige möter vi mycket negativa reaktioner. På "stan", på restauranger etc. Även 

inom släkten kommer fördomar fram om att det är en "Thaihora". Detta innebär att jag 

kommer att flytta till Thailand i stället eftersom vi där får vara ifred och vi välkomnas mycket 

trevligt inom hennes släkt. "Min" kvinna har aldrig sysslat med något inom sex-industrin och 

är synnerligen ledsen och arg över det som sker i Pattaya, Phatong m fl ställen. Dock vet hon 

förstås att Thailändska män som regel har en "barflicka" de går till innna de kommer från 

jobbet på dagarna...Så problemet är kanske störst med de Thailändska männens syn på det 

hela.” ”(Man)” 

”Jag anser att med tanke på hur turismen i Thailand utvecklas kommer det inte vara hållbart 

mycket längre. Att lyckas stoppa den människohandel som sker i Thailand vare sig det 

handlar om burmesiska arbetare eller prostituerade är enda sättet att skapa en hållbar turism. 

Att gå på gatan i patong är något av det mest skrämmande jag har varit med om. Att se unga 

snygga tjejer/killar hand i hand med en 40 äldre gubbe/gumma är vidrigt.” ”(Kvinna)” 

”Apropå fråga 16. Jag är medveten om att det är kutym för thailändska killar att bli av med 

oskulden på bordell. Så jag förstår att även thailändare står för en stor del av sexköpen. Men 

västerländska män tycks tycka att allt är tillåtet bara man är i ett vackert härligt land... Jag har 

arbetat med prostituerade kvinnor i Sverige och är väldigt emot sexköp. I mina ögon är det 
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som att betala för en våldtäkt - oavsett om det sker i Sverige, Thailand eller någon 

annanstans...” ”(Kvinna)” 

”Svensk media påverkar bilden negativt om Thailand. Se bara på tv serien 30 grader i 

Februari där man hittar de flesta klyschorna uppradade. Det är inte så konstigt att Thailändska 

kvinnor i Sverige förknippas med bl a prostitution.” ”(Man)” 

”Har bott i Asien i över 10 år, är här för arbeta. Och då ser man helt andra saker som en två-

veckors turist aldrig sett eller kommer att se. Det samma gäller även journalister som inte ser 

helheten.” ”(Man)” 

 

4.4 Kvalitativ undersökning av svenskar  

Vi genomförde en kvalitativ undersökning där vi skriftligen intervjuade fyra personer som 

inte har besökt Thailand. Samtliga respondenter var unga kvinnor i åldrarna 21-23 år. Vi har 

valt ut de mest relevanta och intressanta svar som inkom i detta frågeformulär.   

I den första frågan som vi ställde var vi intresserade av att ta reda på respondenternas 

personliga bild av Thailand som förmedlas av svensk media. Vi ställde därför följande fråga: 

Den bilden du har av Thailand överensstämmer den med bilden som förmedlas i svensk 

media? Varför? 

”Dock tror jag nog att bilden som förmedlas i media i reklam syfte är aningen förskönat. Samt 

att bilden som förmedlas i nyhetssyfte är aningen överdriven åt det andra hållet.” ”(Kvinna, 

23 år)” 

 

Nästa fråga som vi ställde hade också att göra med bilden av Thailand och den löd: Bekräftas 

din bild av Thailand när ser eller läser något som har med prostitution i Thailand att göra? Hur 

bekräftas det i så fall?  

”Jag läser bara att det förekommer mkt prostitution i Thailand och det bekräftas enbart genom 

att kompisar som varit där kan bekräfta det, samt att det e vanligt att man ser svenska män dra 

med sig en thailändare hem för att gifta sig med henne.” ”(Kvinna, 21 år)” 

 

Nästa fråga handlar om valet att resa eller inte resa till Thailand och om det har med bilden av 

Thailand att göra. Frågan löd:  
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Att du väljer att resa eller inte att resa till Thailand beror det på den bilden som förmedlas i 

media? I så fall hur?  

”Jag vill resa till Thailand, och kommer att göra det oavsett hur svensk media väljer att 

beskriva thailand och oavsett hur mycket prostitution där förekommer.” ”(Kvinna, 21 år)” 

”Inte för min del,, för är det vad mina vänner har upplevt där bort,, är det en negativ 

upplevelse så besöker jag nog inte landet” ”(Kvinna, 22 år)”  

 

Följande fråga har att göra med om de fördomar respondenterna har om Thailand påverkar 

deras syn på thai-svenska par. Vad tänker du när du möter ett par där en partner är thailändsk 

och den andra är svensk?  

”Beroende på hur paret uppför sig. Om paret ser lyckligt ut ser jag ingen skillnad på det. Men 

om man möter en svensk man och med en kvinna från Thailand är det som kvinna rätt enkelt 

att avgöra om kvinnan i förhållandet ser ut att vara lycklig. Vilket i så fall kan bidra till att 

man har förhastade slutsatser om hur dessa två kom att bli ett par” ”(Kvinna, 23 år)” 

 

”Vad jag tänker?” ”Hmm egentligen tycker jag det är lite hemskt. Hade man vetat att det var 

äkta kärlek så hade jag tyckt det var hur gulligt som helst, en stor manlig kar med en liten söt 

thailändare liksom. Men innerst inne tänker jag stackars kille, som måste dra till Thailand för 

att hitta någon. Och så tycker jag egentligen att thailändaren är elak också som drar med en 

Svensk kille till Sverige bara för att slippa sälja sig på gatan i thailand. Visst, det är en bra 

lösning, men är det äkta kärlek det är the big question” ”(Kvinna, 21 år)” 

 

”Där kommer en ny import” ”Personligen vet jag ju inte vilket förhållande paret har, men 

ibland känns det som att det är något annat än kärlek i förhållandet. Visst, jag säger inte att det 

inte finns någon kärlek i förhållandet, men det känns som att utländska tjejer/killar vill 

komma ifrån ett land där de inte har någon möjlighet att ”överleva” genom att hitta en svensk 

man/kvinna då levnadsförutsättningarna är mycket bättre här än i exempelvis Thailand” 

”(Kvinna, 21 år)” 

 

”Post-order fru” ”(Kvinna, 22 år)” 
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4.5 Kvalitativ undersökning av thailändskor 

Vi har genomfört en undersökning av thailändskor bosatta i Sverige. Där vi ställde några 

frågor som kom upp under genomförandet av de övriga undersökningarna. Vi fick fyra 

respondenter som är mellan 33–46 år och de kommer ursprungligen ifrån de thailändska 

regionerna nordöstra, östra, norra och från huvudstaden Bangkok (centrala). De har varit 

bosatta i Sverige mellan 1,9 år till 7 år. På frågan vad de arbetade med innan de flyttade till 

Sverige svarade en kvinna ”bartender”, en annan kvinna 46 år sa ”ekonomic controller 

universitet”. Den tredje kvinnan, 35 år svarade ” Jag har jobbade som personal” medans en 

annan kvinna 33 år svarade ” hade jobbat som näringsidkare (handlare) av investera i 

guldtackor”  

 

På frågan om de blivit utsatta för svenskars fördomar svarade samtliga respondenter nej. Men 

på frågan: Finns det situationer där du behåller ditt ursprung för dig själv? Svarade två 

respondenter ”Nej” och två svarade ”Ja, det finns” 

 

På frågan: Anser du att ditt ursprung gör det svårare eller lättare att hitta ett jobb i Sverige och 

i så fall varför tror du att det är så? 

 

”Det är så svårt att hitta jobb i Sverige för oss. Därför att vi kan inte prata och skriva även 

fårstar” ”(Kvinna)” 

”Det svårt att hitta jobb i Sverige. Därför att vi kan inte mycket att prata och skriver hör inte 

förstår” ”(Kvinna, 46 år)” 

”Det svårt att hitta jobb i Sverige, jag tror att det är finns mycket jobb i Sverige om vi försöka 

hitta det” ”(Kvinna, 35 år)” 

”Jag trorr inte så lätt att hitta ett jobb i Sverige som är jag invandrare men inte så svår heller 

om jag har läst svenska som just nu jag har 2 jobbar och fortfarande lära svenska” ”(Kvinna, 

33 år)” 

 

Vad är din åsikt om bilden av Thailand som förmedlas i svenska medier?  ”Jag tror att vi har 

olika sätt den sidan kan bli bra eller inte så bra, Men den här svenska medier som de visar på 

tv. Det ganska åt Thailand inte så bra. Men jag vet våra Thailand de har bra hjärta” ”(Kvinna, 

35 år)” 
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”Alla ländet i världen har två sidor. Bra och inte bra, up till den person viste eller känn. Om 

min åsikt om bilden av Thailand som förmedlas i svenska medier inte så bra men jag viste om 

vad Thailand är” ”(Kvinna, 33 år)”  

 

Nästa fråga som ställdes var: Har din bild av farang förändrats sen du flyttade till Sverige? 

(Farang är ett thailändskt ord för västerlänningar och används främst för att beskriva 

människor ifrån Europa, Nordamerika och Australien med kaukasiskt ursprung).  

 

”Ja, vi kontack med de på internat och hade vi träffas många gånger nätten och vi käner 

mycket innan jag flyttade till Sverige” ”(Kvinna, 35 år)” 

” Ja, jag har bild av min man förändrats och har pratat med den innan jag flytta till Sverige” 

”(Kvinna, 33 år)”  

 

På frågan om det finns något mer som respondenterna vill tillägga svarade ”(Kvinna, 35 år)” 

”Ja, Jag vill har ett program som har på svenska tv. Jag vill de svenskarna göra en film som 

intervju kvinnor som bor i Sverige varför de kammar, varför alla tänka inte bra för oss”.  

 

 

4.6 Forum medlemmars reaktioner på enkätundersökningen     

 

När vi publicerade enkätundersökningen på olika forum bemöttes det med olika diskussioner 

som vi presenterar i detta avsnitt. Vi publicerar inte alla kommentarer då det skulle bli allt för 

omfattande, utan vi har gjort ett urval av de mest relevanta av kommentarerna.  

 

” oh nej, inte ännu en thailand-sexturistgrej.” ”(Medlem, Thailandsforum)”  

 

En annan medlem kommenterade mot anstormningen som enkäten väckte på forumet Mai pen 

rai. ”Fan vad gnälligt det blev här då. Är det så svårt att svara på grabbens frågor så gör inte 

det då. Själv gjorde jag det och såg inte frågorna som att frågeställaren var ute efter att 

svartmåla bartjejer men det verkar vara många paranoida härinne som tycker annorlunda. 

Ömmar det någonstans?” ”(Medlem, Mai pen rai)” 
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En annan medlem på Mai pen rai kommenterade: ”Om man nu är ute efter svenskens syn på 

sexturismen vore det enklare att göra lite klipp ur Aftonblaskans vetskapspanel, där finns ju 

alla svar! Nu har jag i alla fall svarat på enketen!” ”(Medlem Mai pen rai)” 

 

Som direkt svar på ovanstående kommentar svarade en annan medlem: ” Hur tänker du nu? 

”Det finns väl spaltkilometer på MPR med kritik om kvällspressens beskrivning om sexturism 

till Thailand. Då är det väl kanonfint om MPR:s medlemmar i en enkät kan styra upp det hela, 

eller?” ”(Medlem, Mai pen rai)”  

Han kommenterar även: ”För att förtydliga, alla förnekar att man är medveten om att 

prostitution förekommer i Thailand. Dessutom så har vi träffat våra respektive i lampaffären. 

Fanns dom alternativen i enkäten?” ”(Medlem, Mai pen rai)” 

 

En medlem på forumet Thailandsguiden kommenterade: ”Svarade mer än gärna. då jag tycker 

Media har en så otrolig fel syn på thailand när det gäller sexköp mm” ”(Medlem, 

Thailandsguiden)”  

En annan medlem på Thailandsguiden kommenterade: ”Ett jättebra initiativ tycker jag, lyckat 

till med uppsatsen !! Skulle vara intressant om någon vill skriva en uppsats om "hustru 

importen" i Sverige, ett ämne som engagerar mig starkt.” ”(Medlem, Thailandsguiden)” 

 

En medlem på forumet Gula febern kommenterade: ”Svenskarnas syn på sexturism vet ni väl 

redan, allt som är förbjudet i Sverige skall vara förbjudet i övriga världen också, (gäller inte 

bara denna ämne) Och denna här enkäten kommer ju inte att ge en rättvisare bild av detta 

ämne”  ”(Medlem, Gula febern)” 
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5. Analys  

 

I detta avsnitt har vi tolkat och analyserat de resultat vi nått genom den undersökning som vi 

har genomfört. 

 

 

5.1 Använda teorier   

 

Denna undersökning bygger på kvalitativa, kvantitativa, induktiva samt enkätmetoden.   

I enkätundersökningen använde vi oss utav Jakobssons och Westergrens modell för 

utformning av enkätundersökningar som de beskriver i sin artikel från 2005. (Jakobsson, 

Westergren, 2005)    

Bland annat ställde vi de känsligaste frågorna sist i enkäten för att minimera bortfallet av 

respondenter. 

 

Vi valde att inte utgå från en hypotes då vi ansåg att det skulle begränsa vår objektivitet, 

denna induktiva metod har vi haft stor nytta av. Hypotesen växte fram under undersöknigen 

och i slutändan kändes det som rätt val.  

Att 168 respondenter svarade på enkätundersökningen gör att vi fick fram ett representativt 

urval av Thailandsresenärer samt kunde hitta olika samband så som sexköp och xenofobi.  

Den kvantitativa teorin gör att det är lättare att bevara objektiviteten när vi inriktar oss på att 

sammanställa respondenternas svar och tankar.  

För att få mer djup i forskningen användes även kvalitativ underökning för att ta del av den 

sociala verkligheten och få fram en helhetsbild och fördjupning av situationen. 

 

 

5.2 Analys av enkätundersökningen 

 

I den kvantitativa studien har vi försökt att ta fram olika samband samt få svar på våra 

forskningsfrågor.   



              
  Hållbar turismutveckling år 3 
  Högskolan i Halmstad 
 

~ 44 ~ 
 

Majoriteten av respondenterna i enkätundersökningen anser att prostitution är vanligt i 

Thailand och en majoritet tycker att landet har ett problem med prostitution. Även om att den 

större delen av de som svarade ja, svarade ja, delvis.  

Prostitution är komplext i Thailand, detta på grund av dess långa historia och kultur. Det är 

vanligt för unga thailändskamän att uppsöka en prostituerad för att bli av med oskulden. 

(Hantrakul, 1983) 

I bland de ord som svenskar associerade med Thailand förekom många ord som förknippas 

med Thailand och thailändska kvinnor som exotiska, vackra och leende. Vilket är en bild som 

är knyten till sexualitet som Thailand själva genom TAT (Tourist Authority of Thailand) 

arbetar för att bli av med. Det är en bild som ofta används av företag för att marknadsföra 

landet. Bland annat Thai Airways använder sig ofta av denna bild. (Nuttavuthisit, 2007)        

 

De flesta av respondenterna i undersökningen har besökt en plats där sexturism förekommer i 

Thailand. Många av respondenterna är varken positivt eller negativt inställda till dessa platser. 

Men det finns även många av respondenterna som anser att de är positivt inställda till dessa 

platser. Att så många respondenter varken är negativt eller positivt inställda samt att vissa är 

positivt inställda går rakt emot den bild som förmedlas i media där dessa platser framställs 

som obehagliga platser där barnsexturism förekommer som man kan se i Aftonbladets artikel, 

Pattaya i Thailand – Drömresemål för sexturister. (Dawod, 2011)  

Bilden som förmedlas i denna artikel och många liknande skiljer sig så stort ifrån de 

erfarenheter som människor som tillbringar längre tid på dessa platser har. Detta gör att vi 

drar slutsatsen att journalisterna som skrivit dessa artiklar misstolkar sin omgivning och 

framhäver allt negativt som de ser istället för att vara objektiva. Dessa artiklar påverkar 

troligtvis personer som inte har besökt Thailand tidigare. I vår undersökning visade det sig att 

många av respondenterna som hade eller har partner ifrån Thailand har upplevt att de på något 

sätt har blivit utsatta för svenskars fördomar. Det är nog inte att gå för långt att påstå att denna 

typ av media rapportering har mycket att göra med de fördomar som thailändska kvinnor 

utsätts för dagligen i Sverige En respondent utryckte att han tidigare stolt kunde berätta att 

han är halvt thai men han anser att han numera inte kan göra detta utan att bli bemött av 

fördomar, vilket gör att han numera håller sin härkomst för sig själv. Detta tyder på att även 

de som har en förälder av thailändsk härkomst utsätts för fördomar.  
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Majoriteten av respondenterna anser att medias bild inte har påverkat deras bild av landet. 

Troligtvis har den bilden som förmedlas i media påverkat respondenterna omedvetet. Men det 

är säkert så att de som har mer erfarenhet ifrån Thailand påverkas mindre av medias bild. Den 

största delen av respondenterna anser inte att bilden av Thailand i media påverkat deras val att 

resa eller inte resa till landet. Detta anser båda de som har svarat på enkätundersökningen och 

intervjufrågorna.  

Detta ämne har skapat starka reaktioner bland respondenterna på de olika forumen. Det verkar 

som om många av respondenterna är väldigt bestämda hur sexturismen i Thailand ser ut och 

att just deras bild utgör sanningen. De mest troliga är att deras bild är en del av sanningen som 

är mycket komplex. På sätt och vis har även dessa respondenter som har mer erfarenhet av 

landet även de vissa fördomar även om dessa är mer grundade i verkligheten än de som inte 

har några erfarenheter av Thailand.  

Det framkommer tydligt att många av respondenterna har ett djupt rotat förakt för media, 

främst tidningarna Aftonbladet och Expressen. Det är främst dessa tidningar som förmedlar en 

djupt felaktig bild av sexturismen i Thailand. En rejäl majoritet av respondenterna anser att 

deras bild av Thailand skiljer sig stort från den bild som förmedlas i svenska medier. 

 

Vi ville även se i vår undersökning om det finns något samband mellan de som betalar för sex 

i Thailand och de som har vad man kan kalla främlingsfientliga tendenser. På så sätt se om det 

är enklare att betala för sex i Thailand om man har en kolonialistisk syn där man anser att det 

är mer acceptabelt att köpa sex av kvinnor av en annan etnicitet än sin egen. Denna syn har 

tidigare beskrivits och tolkas av (Leuchtag, 2003).   

Resultatet visade att de som har betalat för sex i Thailand är aningen mer negativt inställda till 

invandring än de som inte har betalat för sex i Thailand. Detta är tvärtemot vad som visats i 

tidigare studier av prostitution i Sverige utförda av Jacobsson och Kotsadam där man inte 

kunde bevisa ett samband.   

 

5.3 Analys av de kvalitativa intervjuerna 

 

I den kvalitativa studien av thailändskor boende i Sverige svarade samtliga av respondenterna 

att de inte utsatts för fördomar av svenskar. Men det är viktigt att ha i åtanke att som en av de 

thailändska respondenterna skriver ” Nej. Jag är positiv person”. Vilket tyder på att de har en 
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positiv inställning som gör att de ignorerar de gånger de blir utsatta för fördomar. För de 

skriver senare på nästa fråga att hälften av respondenterna ibland håller sitt ursprung för sig 

själva. De utrycker även att det är svårt att få jobb i Sverige men främst på grund av att de inte 

kan språket.     

Det verkar vara en trend inom mediabranschen att förstärka de negativa sidorna av just 

Thailand. Främst från tidningarna Aftonbladet samt Expressen men även från SVT, som kom 

ut med en serie vid namnet 30 grader i februari år 2012. Den serien bygger på de fördomar 

som redan finns och gör det svårare för thailändskor och deras män att bli sedda utan att bli 

bedömda.   

 

I det stora hela så påverkas personer som inte har besökt Thailand mer av dessa medier samt 

av de fördomarna mot landet. Detta förstärks med de kvalitativa frågor vi ställde till svenska 

kvinnor som inte besökt Thailand tidigare. På frågan, ”vad tänker du när du möter ett par där 

en partner är thailändsk och den andra är svensk?” fick vi fram svar som ”Post-order fru” från 

”Kvinna, 22 år” och ”Där kommer en ny import” från ”Kvinna, 21 år” 

 

Med hjälp av den kvalitativa undersökningen har vi fått fram ett resultat som bevisar att synen 

på sexturism skiljer sig beroende på om personen har erfarenhet av att besöka landet eller inte. 

Även om det är marginellt så påverkas personer som inte besökt Thailand till större 

utstäckning av mediers bevakning av landet. Detta har lett till att många thailändare och deras 

svenska partner får utstå fördomar i det dagliga livet.  

 

 

5.4 Övriga diskussioner  

 

Den kritik som kan framföras mot denna uppsats är att den stora delen av de respondenter 

som genomförde den kvantitativa enkätundersökningen består av en allt för stor del män som 

har stor erfarenhet ifrån Thailand. Detta har vi varit mycket medvetna om och har i våra 

kvalitativa undersökningar endast använt oss av svenska samt thailändska kvinnor för att 

synligöra den bild som finns av fenomenet. Det bör tilläggas att bara för att respondenterna 

har stor erfarenhet av Thailand inte behöver likna varandra i vad de har för bakgrund utan de 
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kan komma från många olika delar av det svenska samhället. Det enda de har gemensamt är 

att de gillar att resa till Thailand eller att de har någon annan anknytning till landet.  

Som kritik som vi kan framföra själva är nog att det hade varit bäst att genomföra den 

kvalitativa undersökningen av thailändskorna på thailändska då det verkar som det var svårt 

för respondenterna att förstå frågorna och utrycka sina svar.    

 

Som förslag till fortsatta studier så skulle vi föreslå att man studerar närmare fördomar som 

riktar sig mot thailändskor både positiva och negativa fördomar. Det skulle även vara 

intressant med en djupare studie av den media bild av Thailand som förmedlas i Sverige och 

vad som ligger bakom den samt om media medvetet förmedlar en felaktig bild av Thailand. 

Något annat som skulle vara intressant att fortsätta att studera är sambandet som framkom i 

denna enkätundersökning mellan xenofobi och sexköp som går rakt emot den tidigare 

forskning som bedrivits vilket var förvånande 

 

 

5.5 Slutsats  

 

Svenskarnas syn på sexturism i Thailand varierar stort beroende på egna erfarenheter ifrån 

Thailand men även ålder samt kön är viktiga faktorer. Det verkar som de med mindre 

erfarenhet från Thailand har påverkats mer av medias syn och har mer fördomar. Kvinnor 

framstår enligt vår studie som mer dömande och fördomsfulla. Det är främst de som för fram 

ord så som postorder fru med mera om thailändska kvinnor boende i Sverige. Männen verkar 

inte vilja att ämnet uppmärksammas på samma sätt som kvinnorna. Det kan bero på att många 

män i vår undersökning har betalat för sex i Thailand och vill inte att det uppmärksammas. 

Samtidigt verkar det som om de män som inte betalat för sex i Thailand lika lite vill att det 

uppmärksammas på samma sätt. Detta främst med män som ofta besöker Thailand och har en 

partner därifrån. Då de tror att fördomar mot dem och deras partner kommer att bli värre. 

Denna inställning har säkerligen sin rot i medias rapportering ifrån Thailand om 

prostitutionen i landet. Frågan som ställdes i enkäten om det är västerländska turister som står 

för den största delen av de sexköp som sker i Thailand ställde vi som en kontrollfråga för att 

se hur insatta respondenterna är i ämnet. Det visade sig att majoriteten viste att det inte var de 

västerländska turisterna som stod för största delen av sexköpen i Thailand. Med den stora 
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delen av sexköpare som ställde upp i enkäten gör troligtvis svaren mer liberala än den gemene 

svenskens svar.  

 

5.6 Slutord 

Vi skulle främst vilja tacka alla de som har gjort denna undersökning möjlig. Först och främst 

vill vi tacka vår handledare Tomas Nilsson för den hjälp vi har fått med uppsatsen. Vi vill 

även tacka alla de respondenter på de forum där vi har publicerat enkäten för att ni tog er tid 

att svara på frågorna. Vi vill även tacka de kvinnor som deltog i vår kvalitativa undersökning. 

Utan alla er så hade denna C-uppsats inte varit möjlig.         
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7. Bilagor 

 

7.1 Enkäter 

Enkätundersökning 

Svenskars syn på sexturism i Thailand  

Frågor markerade med * är obligatoriska. 

 

 Svenskars syn på sexturism i Thailand    

   

1. Kön 

 

Kvinna  

Man       

 

 2. Din ålder? 

 0-19   

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70-79 

80-100 

 

3. I vilket land bor du? 

 

 4. Har du besökt Thailand? 

 nej 

ja 1-3 gånger 

ja 4-10 gånger 

ja 11-20 gånger 

ja 21 eller fler gånger 

 

 5. Om du besökt Thailand vilka religioner har du då besökt?  

 Centrala 

Södra 
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Norra 

Nordöstra 

Östra 

Vet ej 

Har ej besökt Thailand 

 

 
6. Senaste gången du besökte Thailand vilket var ditt huvudsakliga syfte med resan? 

 Semester 

arbeten 

besöka släkt eller vänner 

Annat 

Har ej besökt Thailand 

 

 7. Om du har en partner från Thailand, annser du han/hon eller ni båda blivit utsatta för svenskars fördomar?  

 ja 

nej 

har ej haft en partner från thailand 

vet ej 

vill ej svara 

 

8. Skriv ner de tre ord som du främst associerar med Thailand 

 
1 

2 

3 

 9. Har du besökt någon av följande platser? 

 Patpong 

Soi cowboy 

Nana plaza 

Pattaya 

Patong 

Nej jag har inte besökt några av dessa platser 

Vet ej 

 

 

 10. Om du har besökt någon plats i Thailand där sex säjs till turister, vad är i så fall din inställning till dessa platser? 

 Jag är huvudsakligen positiv inställd till dessa platser 

Jag är huvudsakligen negativ inställd till dessa platser 
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Varken eller 

Har ej besökt en sådan plats 

Vet ej 

 

 11. Anser du att svenska mediers bild av Thailand överstämmer med din egen bild av landet? 

 Ja 

Ja delvis 

Nej  

Vet ej 

 

 12. Tror du att svenska mediers bild av Thailand har påverkat din syn på landet? 

 Ja 

Ja delvis 

Nej 

Vet ej 

 

 13. Anser du dit val att resa eller att inte resa till Thailand har påverkats av bilden som förmedlas i svenska medier? 

 Ja 

Ja delvis 

Nej 

Vet ej 

 

 14. Anser du att prostitution är vanligt i Thailand? 

 Ja 

Nej 

Vet ej 

 

 15. Anser du att Thailand har problem med prostitution?  

 Ja 

Ja delvis 

Nej 

Vet ej 

 

 16. Anser du att det är västerländska turister som står för den största delen av de sexköp som sker i Thailand? 
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 Ja 

Nej  

Vet ej 

 

 17. Anser du att det är mer okej att köpa sex i Thailand än i Sverige? 

 Ja 

Nej 

Det är lika illa i båda fallen 

Det är okej att betala för sex 

Vet ej 

 

 18. Anser du att det är moraliskt eller omoraliskt att betala för sex? 

 Jag anser att det är moraliskt att betala för sex 

Jag anser att det är omoraliskt att betala för sex 

Varken eller 

Vet ej 

 

 19. Har du någon gång betalat för sexuella tjänster? 

 Ja 

Nej 

Vill ej svara 

 

 20. Anser du att det finns för många invandrare i Sverige? 

 Ja  

Nej 

Vet ej 

vill ej svara 

   

21. Finns det något mer du vill tillägga?  

 

 

Kvalitativ undersökning av svenskar  
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Hej, vi är två studenter vid Högskolan i Halmstad som studerar Hållbar turismutveckling. Vi 

håller just nu på att skriva en C-uppsats i svenskars syn på sexturism i Thailand. 

Frågeformuläret är helt anonymt och alla frågor är friviliga.  

 

Tack på förhand  

Filip Falk och Andréas Åkesson  

 

 

 

Er ålder?  

 

 

Kön? 

 

 

 

 

 

 

Har du besökt Thailand? 

 

 

 

 

Den bilden du har av Thailand överensstämmer den med bilden som förmedlas i svensk 

media? Varför? 

 

 

 

 

Bekräftas din bild av Thailand när ser eller läser något som har med prostitution i Thailand att 

göra? Hur bekräftas det i så fall? 

 

 

 

 

 

 

Att du väljer att resa eller inte att resa till Thailand beror det på den bilden som förmedlas i 

media? I så fall hur? 
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Vad tänker du när du möter ett par där en partner är thailändsk och den andra är svensk? 

 

 

Finns det något mer du vill tillägga?  

 

Kvalitativ undersökning av thailändskor 

 

Hej, vi är två studenter vid Högskolan i Halmstad som studerar Hållbar turismutveckling. Vi 

håller just nu på att skriva en C-uppsats i svenskars syn på sexturism i Thailand. Vi är 

intresserade att få din syn på ämnet som thailändskor boende i Sverige. Frågeformuläret är 

helt anonymt och alla frågor är friviliga.  

 

Tack på förhand  

Filip Falk och Andréas Åkesson  

 

 

Er ålder? 

 

 

Hur länge har du varit bosatt i Sverige? 

 

 

Vilken del av Thailand kommer du ursprungligen från?   

 

 

Vad hade du för sysselsättning i Thailand innan du flyttade till Sverige?  

 

 

 

Har du blivit utsatt för svenskars fördomar? Om så är fallet, på vilket sätt? 

 

 

Finns det situationer där du behåller ditt ursprung för dig själv?  

 

 

Anser du att ditt ursprung gör det svårare eller lättare att hitta ett jobb i Sverige och i så fall 

varför tror du att det är så? 
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Vad är din åsikt om bilden av Thailand som förmedlas i svenska medier? (Det vill säga 

tidningar, tv, radio och film) 

 

 

 

 

Har din bild av farang förändrats sen du flyttade till Sverige? 

 

 

 

 

Finns det något mer du vill tillägga?  

 

 

 

7.2 Resultat i enkätundersökningen 
Kön Antalet respondenter 

Kvinna 16 

Man 152 

  

  Din ålder 
 

  0-19 1 

20-29 25 

30-39 35 

40-49 47 

50-59 46 

60-69 12 

70-79 2 

80-100 
 

  

  Har du besökt Thailand 
 

  nej 8 

ja 1-3 gånger 28 

ja 4-10 gånger 51 

ja 11-20 gånger 31 

ja 21 eller fler gånger 48 

  

  Om du besökt Thailand vilka religioner har du då besökt?  
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  Centrala 134 

Södra 131 

Norra 70 

Nordöstra 91 

Östra 87 

Vet ej 
 Har ej besökt Thailand 3 

  

  
Senaste gången du besökte Thailand vilket var ditt huvudsakliga syfte med resan? 

  Semester 84 

arbeten 10 

besöka släkt eller vänner 51 

Annat 11 

Har ej besökt Thailand 3 

  

  Om du har en partner från Thailand, annser du han/hon eller ni båda blivit utsatta för svenskars 
fördomar  

  ja 76 

nej 43 

har ej haft en partner från thailand 41 

vet ej 4 

vill ej svara 
 

  Har du besökt någon av följande platser? 
 

  Patpong 78 

Soi cowboy 91 

Nana plaza 86 

Pattaya 111 

Patong 100 

Nej jag har inte besökt några av dessa platser 24 

Vet ej 
 

  

  

  Om du har besökt någon plats i Thailand där sex säjs till turister, vad är i så fall din inställning till 
dessa platser? 

  Jag är huvudsakligen positiv inställd till dessa platser 57 
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Jag är huvudsakligen negativ inställd till dessa platser 26 

Varken eller 63 

Har ej besökt en sådan plats 19 

Vet ej 
 

  

  Anser du att svenska mediers bild av Thailand överstämmer med din egen bild av landet? 

  Ja 5 

Ja delvis 40 

Nej  115 

Vet ej 8 

  

  Tror du att svenska mediers bild av Thailand har påverkat din syn på landet? 

  Ja 4 

Ja delvis 15 

Nej 141 

Vet ej 7 

  

  Anser du dit val att resa eller att inte resa till Thailand har påverkats av bilden som förmedlas i 
svenska medier? 

  Ja 2 

Ja delvis 6 

Nej 159 

Vet ej 2 

  

  Anser du att prostitution är vanligt i Thailand? 
 

  Ja 138 

Nej 21 

Vet ej 6 

  

  Anser du att Thailand har problem med prostitution?  
 

  Ja 22 

Ja delvis 75 

Nej 62 

Vet ej 9 
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  Anser du att det är västerländska turister som står för den största delen av de sexköp som sker i 
Thailand? 

  Ja 13 

Nej  134 

Vet ej 20 

  

  Anser du att det är mer okej att köpa sex i Thailand än i Sverige? 
 

  Ja 24 

Nej 30 

Det är lika illa i båda fallen 49 

Det är okej att betala för sex 54 

Vet ej 11 

  

  Anser du att det är moraliskt eller omoraliskt att betala för sex? 
 

  Jag anser att det är moraliskt att betala för sex 49 

Jag anser att det är omoraliskt att betala för sex 38 

Varken eller 78 

Vet ej 3 

  

  Har du någon gång betalat för sexuella tjänster? 
 

  Ja 78 

Nej 80 

Vill ej svara 10 

  

  Anser du att det finns förmånga invandrare i sverige? 
 

  Ja  84 

Nej 60 

Vet ej 15 

vill ej svara 9 
 

 

 

 


